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هر آنچه باید درباره طراحی لوگو بدانید

ــزرگ را بــدون لوگــو دیده ایــد؟ خیــر؟ ایــن  ــه حــال ِبرنــدی ب ــا ب ــا ت آی
موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه هیــچ برنــدی اینگونــه نیســت. یــک 
لوگــو، تاثیــری عظیــم بــر درک مشــتری از برنــد دارد. پــس طبعــًا شــما 
ــه ایــن  ــه می توانیــد ب ــز باشــد. امــا چگون می خواهیــد لوگویتــان متمای

موضــوع دســت یابیــد؟
نگــران نباشــید! راهنمــای موجــود، بــه شــما تمامــی مــواردی را کــه برای 
ــان  ــا کســب و کارت ــرای مشــتری  و ی طراحــی لوگویــی فــوق العــاده )ب
خودتــان( نیــاز داریــد، آمــوزش می دهــد. از تعریــف هویــت برندتــان و 
درک اینکــه چــه چیــزی یــک لوگــوی عالــی را می ســازد گرفتــه تــا اتخــاذ 

تصمیمــات صحیــح طراحــی و راهنمایــی در فراینــد طراحــی.
ما این جاییم تا شما را در تمامی مراحل این راه، راهنمایی کنیم.
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آموزش طراحی لوگو در پنج مرحله

1- دلیل نیازتان به لوگو را درک کنید.

2- پیش از آغاز طراحی برندتان، برنامه ریزی کنید.
هویت برندتان را تعریف کنید.

الهاماتی را بیابید.
رقبایتان را بررسی کنید.

3- لوگویتان را طراحی کنید.
سبک طراحی تان را انتخاب کنید.

مناسب ترین نوع لوگو را بیابید.
به رنگتان توجه کنید.

مناسب ترین طرح نوشته را بیابید.

4- فرایند طراحی را برنامه ریزی کنید.
با طراحتان گفت و گو کنید.
گزینه هایتان را ارزیابی کنید.

نبایدهای طراحی لوگو را بشناسید.

5- از لوگویتان استفاده کنید.



نشر این کتاب و محتوای آن تنها به همین صورت و بدون تغییرات مجاز می باشد.

دیزیار وب سایت تخصصی آموزش طراحی لوگو

راهنمــای جامــع آمــوزش طراحی حرفه ای لوگو بــرای طراحان گرافیــک و کارفرمایان

3

1- چرا به یک لوگو نیاز دارید و چرا باید فوق العاده باشد؟

ــا  کســب و کار واقعــًا هماننــد یــک قــرار ماقــات عاشــقانه اســت؛ شــما در تــاش هســتید ت
مشــتریان مناســب را جــذب کــرده و آن هــا را کامــاً عاشــق و دلباختــه ی برندتــان ســازید. پــس 
لوگویتــان را بــه عنــوان عکســتان بــر روی پروفایــل یــک ســایت دوســت یابــی در نظــر بگیریــد. 
ایــن عکــس باعــث خواهــد شــد کــه افــراد بــه شــما عاقــه منــد شــده و بخواهند شــما را بیشــتر 
بشناســند )و یــا بــه شــما توجــه نکننــد، زیــرا بــرای آن هــا مناســب نیســتید(. شــما می خواهیــد 
بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوید، اینطــور نیســت؟ لوگویتــان، تاثیــری عظیــم بــر برداشــت اولیــه 
ــا  ــد ت ــات می ده ــان اطاع ــاره ی برندت ــتری درب ــه مش ــت: ب ــد داش ــان خواه ــب و کارت از کس

تصمیــم بگیرنــد بــرای آن هــا مناســب هســتید یــا خیــر.

بــه دلیــل اینکــه لوگــو، جزئــی اساســی از برندتــان اســت، بایــد مطمئــن شــوید کــه بــه درســتی 
ایجــاد می شــود. ایــن لوگــو بــر روی تمامــی لــوازم برندتــان حــک شــده و در وبســایت، روی بســته 
بنــدی و کارت هــای تجــاری شــرکت وجــود خواهــد داشــت. تصــورش را بکنیــد! یــک طراحــی عالی 
و حرفــه ای لوگــو نــه تنهــا قــدرت انتقــال ماهیــت شــما را دارد، بلکــه تاثیــری خــوب بــر برداشــت 

اولیــه از برنــد داشــته و بــه شــما کمــک می کنــد تــا در صحنــه ی رقابــت برجســته باشــید.
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2- پیش از اینکه طراحی لوگویتان را آغاز کنید

* هویت برندتان را تعریف کنید.

شــما می خواهیــد کــه ایــن لوگــو، هویــت برندتــان را منتقــل ســازد و بدیــن منظــور، ابتــدا بایــد 
دریابیــد کــه هســته ی اصلــی هویــت برندتــان چیســت. زمانــی کــه بــه طــور واضــح دریافتیــد 
کــه چــه چیــزی شــما را منحصــر بــه فــرد ســاخته و برندتــان بیانگــر چیســت، تصمیــم گیــری 
ــان تر  ــیار آس ــازند، بس ــل می س ــل و کام ــر را تکمی ــه آن تصوی ــی ک ــای طراح ــاره ی گزینه ه درب

خواهــد بــود.
بــرای اینکــه بفهمیــد هویــت برندتــان چیســت، می توانیــد ســواالت زیــر را از خودتــان )و یــا از 

ــتری( بپرسید: مش

1- چرا این کسب و کار را آغاز کردیم؟
2- چه باورها و ارزش هایی برای ما، به عنوان یک شرکت، اهمیت دارند؟

3- ما چه کاری را بهتر از دیگران انجام می دهیم؟
4- چه چیزی ما را خاص می سازد؟

5- اگر ما می توانستیم برندمان را در سه کلمه توصیف کنیم، این کلمات چه بودند؟
ــه  ــد، چ ــتفاده کنن ــا اس ــف م ــرای توصی ــتریانمان ب ــم مش ــه می خواهی ــه ای ک ــه کلم  6- آن س

ــتند؟ هس

* الهاماتی را بیابید.
دشــوارترین قســمت فراینــد طراحــی می توانــد جســت و جــو بــرای الهــام باشــد. خوشــبختانه، 

مــا چنــد راهنمایــی بــرای شــما آمــاده کرده ایــم کــه کارتــان را بســیار آســان خواهنــد ســاخت.
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*کارتان را با طوفان مغزی آغاز کنید.

شــاید شــما یــک فــرد ادراکــی هســتید و می خواهیــد کارتــان را بــا جمــع آوری نظــرات گفتــاری 
آغــاز کنیــد. ممکــن اســت بــرای دســتیابی بــه ظاهــر و احساســی کــه بــه دنبالــش هســتید، تنهــا 
بــه یــک جلســه ی مناســب طوفــان مغــزی نیــاز داشــته باشــید. در این جــا ســه مرحلــه گفتــه 

شــده اســت کــه بــه شــما در رســیدن بــه نظــرات خاقانــه کمــک می کننــد:

1- از قوانیــن طوفــان مغــزی پیــروی کنیــد: طوفــان مغــزی یعنــی اینکــه تمامــی نظــرات را بیــان 
کــرده )حتــی آن هایــی را کــه بســیار بــد هســتند( و آن هــا را یادداشــت کنیــد. حتــی یــک ایــده ی 
بســیار بــد نیــز می توانــد باعــث آغــاز گفــت و گویــی شــود کــه بــه راه حلــی فــوق العــاده منتهــی 

ــود. می ش

کلیک کنیدآموزش استفاده از اثر گشتالت در طراحی لوگو
http://www.dizyar.com/gestalt-effect-in-logo-design/

بیشتر آموزش ببینید

2- هماننــد مشــتریانتان فکــر کنیــد: فهرســتی از کلماتــی ایجــاد کنیــد کــه برندتــان را توصیــف 

http://www.dizyar.com/gestalt-effect-in-logo-design/
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کــرده و مشــخص می ســازند کــه می خواهیــد دیگــران از آن چــه ادراکــی داشــته باشــند. هماننــد 
فــردی در بــازار هدفتــان فکــر کــرده و چیــزی کــه برایتــان اهمیــت خواهــد داشــت را در نظــر 

. ید بگیر

3- همــه ی افــراد را درگیــرد ســازید: طوفــان مغــزی یــک فــرد خــوب اســت، امــا تنهــا گوناگونــی 
ــا  ــمت ها ی ــه ی قس ــراد از هم ــی اف ــد. تمام ــاد کن ــزه ایج ــد معج ــه می توان ــت ک ــاوت اس و تف
حتــی دوســتان یــا شــرکای تجــاری را بــه دور هــم جمــع کنیــد. هــر چــه دیدگاه هــا و نظــرات 

بیشــتر باشــند، بهتــر اســت.

طراحی لوگو بلک استون طراحی شده توسط دیزیار

ــه و کمــی  ــان اســت، از تفکــر خــارج از جعب ــرای لوگویت ــان مغــزی ب هنگامــی کــه زمــان طوف
متفــاوت بــودن نترســید. می بینیــد کــه چگونــه لوگــو “بلــک اســتون دوهــه” بــه زیرکــی ایده هایی 
را بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده  کــه لزومــًا آن هــا را مرتبــط بــه یکدیگــر نمی دانیــد؛ ترکیــب کرگــدن 
ــت  ــراز هوی ــا اب ــن اجــازه را می دهــد ت ــه آن هــا ای ــو ب ــکاری لوگ ــن گزینه هــای ابت و ســنگ. ای

کــرده و در میــان جمعیــت، برجســته تر باشــند.
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*یک تابلوی احساسات بسازید.
ــرای الهــام  ــزاری فــوق العــاده ب ــد اب ــوی احساســات می توان اگــر فــردی بصــری هســتید، تابل
بخشــی بــه شــما باشــد. می توانیــد یــک تابلــوی واقعــی را بــا بریــدن و چســباندن تصاویــر )در 
این جــا، ســایت پینترســت یــک انتخــاب مناســب خواهــد بــود( بســازید. بــه ســادگی، تمامــی 
تصاویــری را کــه مجذوبتــان می کننــد جمــع آوری کنیــد؛ ایــن تصاویــر ممکــن اســت لوگوهــای 
دیگــر، ترکیبــات رنــگ و تصاویــر یــا نقش هــا باشــند. خواهیــد دیــد کــه تابلــوی احساســاتتان 
ــل و کشــش  ــه چــه ســبک و ویژگی هــای طراحــی تمای ــه ب ــه ســرعت نشــان خواهــد داد ک ب

داریــد.

ــد  ــِرش ان ــد. “ِف ــیم کنی ــان ترس ــان را در لوگویت ــب و کارت ــد کس ــه می توانی ــد چگون ــر کنی فک
ــی نشــان  ــه خوب ــز ب ــوده و لوگــوی محصوالتشــان نی ــی و ســالم ب ِتیســتی”، یــک غــذای محل
ــابه  ــی مش ــال زیبای ــه دنب ــر ب ــده اند. اگ ــت ش ــت برداش ــا دس ــبزیجات ب ــن س ــه ای ــد ک می ده
هســتید، تابلــوی احساســاتتان ممکــن اســت شــامل تصاویــری از لوگوهــای محصــوالت، تصاویر 
دســت ســاز و اشــکال و رنگ هــای طبیعــی باشــد؛ یــا ببینیــد کــه چگونــه لوگــوی “ولکــر” هویــت 
برنــد را در نشــانی خشــن بــه تصویــر می کشــد امــا هم چنــان حــاوی احساســی لوکــس اســت. 
ــار  ــر را در کن ــن عناص ــی ای ــا تمام ــد ت ــت را می ده ــن فرص ــما ای ــه ش ــاتتان ب ــوی احساس تابل

یکدیگــر جمــع آوری کنیــد.

یک لوگو ارگانیک



نشر این کتاب و محتوای آن تنها به همین صورت و بدون تغییرات مجاز می باشد.

دیزیار وب سایت تخصصی آموزش طراحی لوگو

راهنمــای جامــع آمــوزش طراحی حرفه ای لوگو بــرای طراحان گرافیــک و کارفرمایان

8

طراحی لوگو کالسیک و جاودانه – طراحی توسط دیزیار

*به رقابت توجه کنید.
ــه ی  ــن( و نظــرات کجاســت؟ صحن ــه دزدی ــن ایده هــا )و ن ــرض گرفت ــرای ق ــکان ب ــن م بهتری
رقابتتــان! ببینیــد کــه هم اکنــون چــه چیزهایی در آن وجــود دارد، چه چیزی مناســب مشــتریانتان 
ــاب کنیــد. زمانــی کــه کســب و کارهــای دیگــر را بررســی  ــوده و از چــه چیزهایــی بایــد اجتن ب
ــه  ــز می ســازد و چگون ــه شــما متمای ــا را نســبت ب ــزی آن ه ــه چــه چی ــد ک ــر کنی ــد، فک می کنی

ــد. ــد کنی ــا تاکی ــن تفاوت ه ــر ای ــان، ب ــد در طراحــی لوگویت می توانی
ــر تمامــی کســب و  ــز می ســازید. اگ ــان متمای ــان را از رقبایت ــاً خودت ــه کام ــن شــوید ک مطمئ
کارهــای دیگــر در صنعتتــان تنهــا از یــک رنــگ اســتفاده می کننــد، شــاید شــما بایــد از رنگ هــا 
بــرای برجســته شــدن اســتفاده کنیــد. اگــر همــه ی افــراد دیگــر کاســیک هســتند، شــاید یــک 

لوگــوی مــدرن و ســرگرم کننــده، توجه هــا را بــه خــود جلــب کنــد.
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یک لوگو کالسیک مبلمان – طراحی شده توسط دیزیار

یک لوگو مدرن مبلمان – طراحی شده توسط دیزیار
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یک لوگو سرگرم کننده و بانشاط مبلمان – طراحی شده توسط دیزیار

ایــن ســه لوگــوی مربــوط بــه مبلمــان را مشــاهده کــرده و ببینیــد کــه چگونه هویــت برندشــان را 
منتقــل می ســازند. یکــی کاســیک و قابــل اعتمــاد اســت، در حالیکــه دیگیــری مــدرن و جالــب 
بــه نظــر می رســد. هرچنــد اگــر بــه دنبــال لوگویــی بامــزه و صمیمانــه هســتید، لوگــوی ســوم 

بــا رنگ هــای روشــن و تصویــر عجیبــش الهــام بخــش شــما خواهــد بــود.
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3- چگونه لوگویتان را طراحی کنید؟

اکنــون کــه تصویــری واضــح از برندتــان داریــد و از موضوعــی الهــام گرفته ایــد، زمــان آن اســت 
کــه آن الهــام را بــه شــکل یــک طراحــی تفســیر کنیــد. در این جــا عناصــر بســیار زیــادی نقــش 
ــزء و  ــر ج ــک ه ــته ها. تفکی ــا نوش ــه ت ــر گرفت ــکال و تصاوی ــا، اش ــت؛ از رنگ ه ــد داش خواهن
ــان را قــدم  ــا کارت ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــد، ب ــان ایفــا کن ــرای لوگویت ــد ب نقشــی کــه می توان

بــه قــدم پیــش ببریــد، بــه جــای اینکــه کل طراحــی در یــک زمــان دلــزده و دلســردتان کنــد.

*سبک طراحی تان را انتخاب کنید.
زمانــی کــه بــه لوگویتــان فکــر می کنیــد، اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد، انتخــاب زیبایــی 
طراحــی برندتــان اســت. هیــچ ســبک واحــدی وجــود نــدارد کــه بــرای همــه مناســب باشــد، امــا 

ســبکی وجــود دارد کــه بــرای برندتــان، بهتریــن اســت.

یک لوگو قابل اعتماد و ماندگار - طراحی توسط دیزیار

لوگوهــای بــه روز می تواننــد جالــب و هیجــان انگیــز باشــند، امــا می تواننــد بــه ســرعت نیــز 
قدیمــی بــه نظــر برســند. یــک ســبک کاســیک بــه شــما قــدرت بهتــری بــرای مانــدگاری اعطــا 
می کنــد و می توانــد بــه شــما در دسترســی بــه مشــتریان بیشــتری کمــک کنــد. ایــن زیبایــی، 
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ــبک  ــک س ــد. ی ــتفاده نمی کن ــوع اس ــته های متن ــا نوش ــکال ی ــا، اش ــوده و از رنگ ه ــاده ب س
کاســیک بــه افــراد ایــن حــس را القــا می کنــد کــه شــما قابــل اعتمــاد و اهــل عمــل هســتید.

یک لوگو سنتی محصول

سنتی یا سبک قدیمی
دلیلــی وجــود دارد کــه چــرا طرح هــای ســنتی و قدیمــی در مــدت اخیر محبــوب بوده انــد. آن ها 
بــه ســرعت گذشــته را بــه یادتــان آورده و احساســات خیــال انگیــز نوســتالژی را برمی انگیزنــد. 
یــک لوگــوی قدیمــی بــه مشــتریان می گویــد کــه تاریــخ برایتــان اهمیــت داشــته و هــر چیــزی 
ــا دســت  ــه ب ــه ک ــا ظاهــری کهن ــی ب ــه شــده اســت. لوگوهای ــی تهی ــه خوب ــه می فروشــید، ب ک
طراحــی شــده و حــاوی رنگ هــای خانــواده ی قهــوه ای و بــژ هســتند، بــه خوبــی در ایــن دســته 

ــد. ــای می گیرن ج
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طراحی لوگو به شدت مدرن و ساده ی هندسی - طراحی لوگو توسط دیزیار

مدرن، ساده و مینیمالیستی
ــز  ــاده و تمی ــبکی س ــان از س ــد بودنش ــدرن و جدی ــاختن م ــل س ــرای منتق ــب ب ــا اغل برنده
اســتفاده می کننــد. ایــن ســبک از فضــای ســفید زیــاد، جزئیــات کــم و خطــوط ســاده اســتفاده 
ــاده و  ــبک س ــک س ــوند. ی ــطح می ش ــاف و مس ــی ص ــه لوگوهای ــر ب ــب منج ــه اغل ــد ک می کن
مــدرن بــه مشــتریان نشــان می دهــد کــه برندتــان بــه روز و جــذاب بــوده و می دانــد کــه چــه 

چیــزی اهمیــت دارد.
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لوگو گلدن سی فود - یک لوگو رنگارنگ و عجیب - طراحی لوگو توسط دیزیار

جالب و عجیب
ایــن انتخابــی محبــوب بــرای برندهایــی اســت کــه مشــتریان هــدف جــوان )یــا افــرادی کــه 
ــب از  ــوده و اغل ــگ و جــذاب ب ــب، رنگارن ــب و عجی ــد. ســبک جال دلشــان جــوان اســت( دارن
نمادهــا یــا تصاویــری بــرای ایجــاد احســاس مثبــت و صمیمانــه اســتفاده می کنــد. تصویــری 

شــیرین یــا ســاده و عجیــب انتخــاب کنیــد تــا هویــت جالــب برندتــان را آشــکار ســازد.



نشر این کتاب و محتوای آن تنها به همین صورت و بدون تغییرات مجاز می باشد.

دیزیار وب سایت تخصصی آموزش طراحی لوگو

راهنمــای جامــع آمــوزش طراحی حرفه ای لوگو بــرای طراحان گرافیــک و کارفرمایان

15

طراحی لوگو هنرمندانه و دست ساز

دست ساز
ــوده  ــرد ب ــه ف ــد، منحصــر ب ــن برن ــل می ســازد: ای ســبک دســت ســاز پیامــی روشــن را منتق
ــا  ــی در ترکیــب ب ــه خوب ــن ســبک ب ــرای کیفیــت محصــول دســت ســاز اســت. ای و نمــادی ب
ــن  ــد؛ هم چنی ــل می کن ــام عم ــاختن پی ــل س ــرای منتق ــیک، ب ــد کاس ــر همانن ــبک های دیگ س
ــا  ــاال ی ــرای ظاهــری ســاده و ســطح ب ــز ب ــب نی ــال و جال ــا ســبک های مینیم ــوان آن را ب می ت

ــرد. جــوان و درخشــان ترکیــب ک

کلیک کنیدبا چه نرم افزاری لوگو طراحی کنیم
http://www.dizyar.com/with-what-logo-software/

بیشتر آموزش ببینید

نمی توانید فقط یک سبک را انتخاب کنید؟
ایــن ســبک ها بــا یکدیگــر ناســازگاری ندارنــد: آن هــا را بــا یکدیگــر ترکیــب کنیــد تــا بــه طرحــی 
ــد دســت ســاز و در  ــان می توان ــال، برندت ــرای مث ــان مناســب اســت. ب ــرای برندت برســید کــه ب
عیــن حــال جالــب باشــد. ببینیــد کــه چگونــه لوگــوی عجیــب “گلــدن ســی فــود” توجــه را بــه 

ــد. ــب می کن ــودش جل خ

http://www.dizyar.com/with-what-logo-software/
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*مناسب ترین نوع لوگو را بیابید.
عــاوه بــر ســبک های کلــی، 7 نــوع لوگــو وجــود دارد کــه می توانیــد هنــگام طراحــی لوگویتــان، 
از میــان آن هــا انتخــاب کنیــد. می توانیــد طرحــی را انتخــاب کنیــد کــه مناســب نــام شــرکتتان 
اســت یــا زیبایــی کلــی بیشــتری دارد یــا آن هــا را بــا یکدیگــر ترکیــب کنیــد تــا طرحــی منحصــر 

بــه فــرد و جدیــد خلــق کنیــد.

)Lettermark logo( طرحی لوگو حروف

طرح کلمه )لوگوتایپ( - )Wordmark( - طراحی شده توسط دیزیار
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1- طرح حروف )یا لوگوهای اسامی(
لوگوهــای حــروف می تواننــد بــه ســاده ســاختن لوگــوی شــرکتتان کمــک کننــد؛ بــه خصــوص 
اگــر اســمتان بســیار دشــوار اســت یــا بــه خاطــر ســپردن آن ســخت اســت. بســیاری از کســب و 
کارهــا، حــروف ابتــدای اسم هایشــان را انتخــاب می کننــد؛ هماننــد HP، CNN یــا H&M. ایــن 
اســامی می تواننــد بــرای لوگوهــای مینیمالیســتی فــوق العــاده باشــند، امــا بــه خاطــر داشــته 

باشــید کــه در ابــراز موضــوع کســب و کارتــان خیلــی موفــق نیســتند.

2- طرح نشان کلمه )یا حروف اسم شرکت(
نشــان های کلمــه، روشــی آســان بــرای اســتفاده از نــام شــرکت بــه عنــوان یــک لوگــو اســت. 
ــه طــرح کلمــه ی  ــی اســتفاده می شــود؛ ب ــرای اعطــای هویــت و ارزش مشــخص، از تایپوگراف ب
ــن روش  ــاده دارد، اســتفاده از ای ــوق الع ــان اســمی ف ــر برندت ــد. اگ ــوی “کادوکار” توجــه کنی لوگ

بــرای قــرار دادن آن در صحنــه ی رقابــت، بســیار عالــی اســت.

نشان تصویری - طراحی شده توسط دیزیار
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لوگو انتزاعی چاپ نقشینه امین - طراحی شده توسط دیزیار

لوگو نماد انسان - طراحی شده توسط دیزیار

3- نشان های تصویری )یا سمبل های لوگو(
ــا ســمبل های لوگــو فکــر  ــه نشــان های تصویــری ی زمانــی کــه کلمــه ی “لوگــو” را می شــنویم ب
ــه آســانی قابــل تشــخیص بــوده و  می کنیــم. ایــن ســمبل ها، تصاویــر نمادینــی هســتند کــه ب
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ــا بســیار پیچیــده را  ــد. می توانیــد چیــزی ســاده ی ــر نشــان می دهن ــا یــک تصوی ــان را ب برندت
انتخــاب کنیــد، امــا مطمئــن شــوید نمــادی را انتخــاب می کنیــد کــه ارتباطــی منحصــر بــه فــرد 
بــا برندتــان ایجــاد می کنــد. بســیاری از اوقــات، ایــن تصاویــر بــا نشــان کلمــه همــراه می شــوند 
)تــا مشــتریان اســمتان را بداننــد؛ حداقــل تــا زمانــی کــه از لحــاظ شناســایی برنــد هماننــد اپــل 

و تارگــت باشــید(.

کلیک کنیدآموزش طراحی لوگو به شیوه اصول عصب شناسی مغز
http://www.dizyar.com/how-neuro-design-logo/

بیشتر آموزش ببینید

4- نشان های لوگوی انتزاعی
ــی  ــکل های هندس ــایی، ش ــل شناس ــاد قاب ــک نم ــای ی ــه ج ــی، ب ــوی انتزاع ــان های لوگ نش
هســتند کــه ارتباطــی فــوری بــا تصویــر موجــود برقــرار نمی کننــد امــا چیــزی کامــاً جدیــد را 
بــرای برندتــان ایجــاد می کننــد. یــک نشــان لوگــوی انتزاعــی، کســب و کارتــان را بــه شــکل یــک 
نمــاد در مــی آورد کــه واقعــًا برایتــان منحصــر بــه فــرد اســت. لوگــوی “چــاپ نقشــینه امیــن” 
نشــان می دهــد کــه یــک لوگــوی انتزاعــی چقــدر می توانــد مــدرن بــه نظــر برســد و در عیــن 
ــان  ــوی انتزاعی ت ــد لوگ ــر می خواهی ــز داشــته باشــد. اگ ــادی نی ــت زی حــال، شــخصیت و هوی
حالــت و حــس بــه خصوصــی را ایجــاد کنــد، معانــی اشــکال هندســی مختلــف لوگــو را دریابیــد.

5- نمادهای انسان یا حیوان
ایــن نمادهــا، روشــی جالــب بــرای هویــت بخشــی بــه برنــد بــوده و اغلــب شــخصیت های کارتونــی 
و رنگارنگــی هســتند کــه کســب و کارتــان را بــه شــیوه ای دوســت داشــتنی و صمیمانــه همانند “مســتر” 

بــاال نشــان می دهنــد.

http://www.dizyar.com/how-neuro-design-logo/
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نشان مرکب - طراحی لوگو چاپلین - طراحی شده توسط دیزیار

لوگو نماد - طراحی لوگو رستوران شفیعی - طراحی شده توسط دیزیار

6- نشان مرکب
یــک نشــان مرکــب دقیقــًا ماننــد اســمش عمــل می کنــد: یــک نمــاد را بــا نشــان کلمــه ترکیــب 
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می کنــد تــا لوگویــی را ایجــاد کنــد کــه بــه آســانی قابــل شناســایی اســت. نــام برنــد یــا در کنــار 
نمــاد آورده خواهــد شــد یــا در عنصــر گرافیکــی گنجانــده خواهــد شــد؛ هماننــد شــیوه ای کــه 
طــراح، لوگــوی “چاپلیــن” را بــه تصویــر می کشــد. مــردم هــر دو عنصــر را بــه برندتــان مرتبــط 
خواهنــد دانســت کــه بــه شــما اجــازه می دهــد آن هــا را بــه تنهایــی یــا بــا یکدیگــر اســتفاده 

کنیــد.

7- لوگوی نماد
ــوده  ــری ب ــه و عناصــر تصوی ــی از کلم ــب ترکیب ــب، اغل ــد نشــان های مرک ــاد همانن ــوی نم لوگ
ــا تاج هــا  ــا نشــانی هماننــد مدال هــا، مهرهــا ی ــا نمــاد ی و معمــوالً حــاوی متنــی اســت کــه ب
ــکال  ــن اش ــه ای ــه چگون ــد ک ــان می ده ــفیعی” نش ــتوران ش ــان “رس ــت. نش ــده اس ــام ش ادغ

ــد. ــه کنن ــه شــما ارائ ــی و کاســیک ب ــد ظاهــری بســیار قدیم ســنتی می توانن

*به رنگ توجه کنید.
ــه  ــا ب ــده اســت؛ ام ــگ پیچی ــد. روانشناســی پشــت رن ــی بســیار مختلفــی دارن رنگ هــا معان
طــور خاصــه، احساســات و نظــرات مشــخصی بــه رنگ هــا مرتبــط هســتند. بــرای مطالعــه و 
ــاره ی  ــق درب ــی عمی ــوع را در راهنمای ــن موض ــا، ای ــه ی رنگ ه ــاره ی نظری ــتر درب ــری بیش یادگی

ــد. روانشناســی رنــگ لوگــو بخوانی
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طراحی لوگو با رنگ قالب قرمز - طراحی لوگو ذغال محفل - طراحی توسط دیزیار

طراحی لوگو با رنگ قالب نارنجی - طراحی لوگو آبمیوه بستنی پرتقال - طراحی لوگو شده توسط دیزیار
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طراحی لوگو با رنگ قالب سبز - طراحی لوگو صنایع غذایی سالمت - طراحی لوگو شده توسط دیزیار

طراحی لوگو با رنگ قالب آبی - طراحی لوگو شرکت تسویه آب رونیستا - طراحی لوگو توسط دیزیار
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طراحی لوگو با رنگ قالب بنفش - طراحی لوگو زعفران سافرونیا - طراحی لوگو توسط دیزیار

طراحی لوگو با رنگ صورتی - طراحی لوگو کلینیک زیبایی ارکید - طراحی لوگو توسط دیزیار
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طراحی لوگو با رنگ قالب قهوه ای - طراحی لوگو صنایع بسته بندی نکوکارتن - طراحی لوگو توسط دیزیار

طراحی لوگو با رنگ مشکی - طراحی لوگو لوازم خانگی بلک استون - طراحی لوگو توسط دیزیار

قرمــز: قرمــز بیانگــر هیجــان، اشــتیاق و عصبانیــت اســت و اگــر برندتــان رســا و جــوان بــوده و 
می خواهیــد کــه برجســته باشــد، ایــن رنــگ، انتخابــی فــوق العــاده اســت.

نارنجــی: نارنجــی نســبت بــه قرمــز کمتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد امــا بــه همــان انــدازه 
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پرانــرژی اســت. نارنجــی رنگــی پرتحــرک، انــرژی بخــش و شــاد اســت.
ــی مناســب  ــگ زرد انتخاب ــه نظــر برســید، رن ــد در دســترس و دوســتانه ب ــر می خواهی زرد: اگ

ــل دســترس و شــادابی را منتقــل می ســازد. ــرژی شــاد، قاب ــگ، ان ــن رن اســت. ای
ســبز: ایــن رنــگ، رنگــی چنــد بعــدی بــوده و می توانــد بــرای هــر برنــدی مناســب باشــد؛ بــه 
ــاده  ــوق الع ــرار ســازد، ف ــا طبیعــت برق ــه می خواهــد ارتباطــی ب ــرای هــر کســی ک خصــوص ب

می باشــد.
آبــی: رنــگ آبــی، بســیار کاســیک بــوده و انتخابــی محبــوب اســت. ایــن رنــگ، آرامــش بخش 

و جــذاب اســت و نمــادی بــرای قابلیــت اعتمــاد و بلــوغ بــه شــمار مــی رود.
ــر  ــش ب ــگ بنف ــید. رن ــر برس ــه نظ ــی ب ــس و تجمل ــد لوک ــش می توانی ــگ بنف ــا رن ــش: ب بنف

ــد. ــه باش ــب و زنان ــوع طل ــوز، تن ــد مرم ــی اش می توان ــه ی رنگ ــاس درج اس
ــن انتخــاب خواهــد  ــی بهتری ــگ صورت ــه هســتید، رن ــال رنگــی دختران ــه دنب ــر ب ــی: اگ صورت
بــود امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت!! صورتــی بــا درجــه ی رنگ هایــی هماننــد صورتــی چــرک، 
کالباســی یــا ســرخابی روشــن می توانــد بــه لوگویتــان ظاهــری رشــد یافتــه و جــذاب و در عیــن 

حــال، جــوان و زنانــه اعطــا کننــد.
قهــوه ای: در ابتــدا ممکــن اســت انتخــاب ایــن رنــگ کمــی عجیــب بــه نظــر برســد، امــا انتخابی 
مناســب بــرای لوگوهــای نیرومنــد و مردانــه می باشــد. ایــن رنــگ می توانــد بــه برندتــان ظاهــری 

دســت ســاز، منحصــر بــه فــرد و رشــد یافتــه اعطــا کند.
ــی  ــی عال ــراق، مــدرن و لوکــس هســتید، ایــن رنــگ انتخاب ــال ظاهــری ب ــه دنب ســیاه: اگــر ب
ــوی مینیمالیســیتی ســیاه و  ــک لوگ ــان ســاده باشــد، ی ــد لوگویت ــر می خواهی ــود. اگ خواهــد ب

ــود. ــی مناســب خواهــد ب ســفید انتخاب
ســفید: می خواهیــد لوگویتــان پــاک، مــدرن و مینیمالیســتی بــه نظــر برســد؟ از رنــگ ســفید 
زیــادی در لوگویتــان اســتفاده کنیــد. رنــگ ســفید بــه عنــوان یــک رنــگ طبیعــی بــه خوبــی بــا 
ــو  ــه لوگ ــادی را ب ــوان و اقتص ــاک، ج ــری پ ــد و ظاه ــل می کن ــر عم ــای دیگ ــا رنگ ه ــب ب ترکی

می افزایــد.
خاکســتری: اگــر می خواهیــد ظاهــری بالــغ، کاســیک و جــدی داشــته باشــید، رنگ خاکســتری 
ــل  ــن تر آن قاب ــای روش ــر و درجه ه ــر آن، مرموزت ــای تیره ت ــت. درجه ه ــاب اس ــن انتخ بهتری

ــند. ــر می رس ــه نظ ــترس تر ب دس
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ترکیب رنگ ها

مکمل، دو رنگ متضاد - در چرخه رنگ روبروی هم قرار میگیرند

مشابه: سه رنگ مجاور
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سه گانه: سه رنگ با فاصله های برابر در چرخه ی رنگ

البتــه نیــازی نیســت کــه تنهــا از یــک رنــگ و لوگــوی تــک رنــگ اســتفاده کنیــد، امــا می توانیــد 
رنگ هــای بســیاری را بــا یکدیگــر ترکیــب کنیــد تــا داســتان رنگــی کاملــی را بیــان کنیــد. بــرای 
انتخــاب رنگ هایــی کــه بــا یکدیگــر بــه خوبــی عمــل می کننــد، بــه چرخــه ی رنــگ نــگاه کنیــد.

* رنگ هــای مکمــل در چرخــه ی رنــگ دقیقــًا رو بــه روی یکدیگــر قــرار داشــته، جذابیت هــای 
هــر دو رنــگ را بــه نمایــش گذاشــته و ظاهــری بســیار پویــا خلــق می کننــد.

* رنگ هــای مشــابه در چرخــه ی رنــگ در کنــار یکدگیــر قــرار دارنــد. اگــر می خواهیــد رنگ هــای 
لوگویتــان هماهنــگ باشــند، ایــن رنگ هــا بــه خوبی ایــن کار را انجــام خواهنــد داد.

* رنگ هــای ســه گانــه از ســه بخــش کامــاً برابــر در چرخــه ی رنــگ گرفتــه می شــوند. بــرای 
داشــتن تاثیــری محــرک و برجســته از ایــن رنگ هــا اســتفاده کنیــد.

کلیک کنیدطراحی لوگو با دایره
http://www.dizyar.com/logo-design-with-circle/

بیشتر آموزش ببینید

در لوگوی “رونیستا” رنگ های مشابه برای ایجاد تاثیری هماهنگ به خوبی عمل می کنند.

http://www.dizyar.com/logo-design-with-circle/
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ــگ می شــود.  ــو باعــث برجســته شــدن هــر دو رن ــن لوگ ــی و ســبز در ای رنگ هــای مکمــل آب
رنــگ آبــی نمــاد آب و رنــگ ســبز نمــاد تصفیــه آب بــه روش ارگانیــک مــی باشــد.

در لوگو “اندیشه سازان” رنگ های مکمل برای ایجاد تاثیری هماهنگ به خوبی عمل می کنند.

رنگ های مشابه در چرخه ی رنگ در کنار یکدگیر قرار دارند. اگر می خواهید رنگ های لوگویتان هماهنگ باشند، این رنگ ها به 
خوبی این کار را انجام خواهند داد.
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رنگ های سه گانه از سه بخش کامالً برابر در چرخه ی رنگ گرفته می شوند. برای داشتن تاثیری محرک و برجسته از این رنگ ها 
استفاده کنید.

طرح نوشته ی مناسب را انتخاب کنید.
بایــد فونتــی را انتخــاب کنیــد کــه لوگویتــان را تکمیــل کنــد. چهــار نــوع فونــت اصلــی وجــود 
دارد کــه می توانیــد از آن هــا اســتفاده کــرده و بــه لوگویتــان ظاهــری منحصــر بــه فــرد ببخشــید.

یگ لوگو با فونت سریف کالسیک
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یگ لوگو با فونت سنس سریف مدرن - طراحی لوگو سوشیا - تولید کننده لوازم آرابشی - طراحی لوگو توسط دیزیار

1- فونت های سریف
می بینیــد کــه فونــت چگونــه بــه لوگــوی “boss - بــاس” ظاهــری زیبــا و جاویــدان بخشــیده 
ــران قیمــت  ــان کاســیک و گ ــه لوگویت ــد باعــث شــوند ک اســت؟ فونت هــای ســریف می توانن
ــث  ــه باع ــتند ک ــات هس ــای کلم ــک در انته ــرکش های” کوچ ــریف ها، “س ــد. س ــر برس ــه نظ ب
می شــوند کلمــات کمــی قدیمــی بــه نظــر برســند. ایــن فونت هــا چنــد بعــدی بــوده و بــا هــر 
ــا طرح هایــی همچــون کاســیک، لوکــس و باکیفیــت  طرحــی عالــی بــه نظــر می رســند؛ امــا ب

فــوق العــاده هســتند.

2- فونت های سنس سریف
ــا، ســرکش های  ــن فونت ه ــی هســتند. ای ــدرن و ســاده، عال ــرای ظاهــری م ــا ب ــن فونت ه ای
موجــود در فونت هــای ســریف را ندارنــد کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود صــاف و ســاده بــه 
نظــر برســند. ایــن فونــت بــرای برندهــای مــدرن، هماننــد لوگــوی “سوشــیا” بــاال بســیار مناســب 

. هستند
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یک لوگوی طراحی شده به همراه فونت دست نوشته

یک فونت تزئینی نمایشی - لوگوی دپات

3- فونت های دست نوشته
ایــن فونت هــا یــادآور دســت خــط هســتند. تنــوع زیــادی در آن هــا وجــود دارد؛ از فونت هــای 
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زیبــای خطاطــی گرفتــه تــا دســت نوشــته های شــخصی و واقعــی. هماننــد لوگــوی “گــود تایــم” 
بــاال، از ایــن فونت هــا اســتفاده کنیــد تــا بــه لوگویتــان ظاهــری فردی تــر ببخشــید.

4- فونت های نمایشی
ــوده و  ــاص ب ــبکی خ ــدت دارای س ــه ش ــه ب ــتند ک ــی هس ــای تزئین ــا، فونت ه ــن فونت ه ای

ــد ــگاه کنی ــاال ن ــات” ب ــوی “دپ ــه لوگ ــد. ب ــب می کنن ــان جل ــه خودش ــه را ب توج

ــوان  ــد، طــرح نوشــته تان می ت ــر ترکیــب می کنی ــا یکدیگ ــف را ب ــه فونت هــای مختل ــی ک زمان
بســیار قدرتمنــد شــود. چگونگــی آن را در ایــن راهنمــا بــرای انتخــاب فونت  هایــی بــرای برندتــان 

نید. ا بخو

*در کنار هم قرار دادن عناصر طراحی تان

نمونه لوگو - یک طراحی لوگوی کالسیک و زیبا
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لوگو گالری نقاشی روبان - شکل رنگارنگ و انتزاعی، به این لوگو ظاهری مدرن و منحصر به فرد بخشیده است.

ــه در  ــن شــوید ک ــد مطمئ ــان را می شناســید، بای ــه تمامــی عناصــر ســازنده ی لوگویت ــون ک اکن
ــا  ــار یکدیگــر بــه خوبــی کار می کننــد. آن هــا را بایــد بــه گونــه ای هماهنــگ ترکیــب کنیــد ت کن

احساســی را القــا کننــد کــه بــه دنبالــش هســتید.

لوگــوی نمونــه طــاووس بــا اســتفاده از نشــانی ترکیبــی در یــک شــکل طبیعــی، فونت کاســیک 
ســریف و رنــگ طبیعــی طایــی، جــای هیــچ شــکی باقــی نمی گــذارد کــه ایــن برنــد مــی توانــد 
برنــدی زیبــا، طبیعــی و گــران قیمــت اســت. از طــرف دیگــر، “لوگــوی ربــان” بــرای دســتیابی بــه 
ظاهــری منحصــر بــه فــرد و شــاداب، اشــکال رنگارنــگ و انتزاعــی را ترکیــب کــرده کــه باعــث 

می شــود ایــن لوگــو، نوآورانــه و جــذاب بــه نظــر برســد.
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4- برنامه ریزی فرایند طراحی برند

یک لوگوی منحصر به فرد و به یاد ماندنی

ــد  ــد، می توانی ــر گرفته ای ــبک ها را در نظ ــه س ــوط ب ــروری مرب ــکات ض ــی ن ــه تمام ــون ک اکن
طراحــی را آغــاز کنیــد! راه هــای زیــادی بــرای ایجــاد یــک لوگــو وجــود دارد، پــس بایــد ببینیــد 
کــه کــدام یــک از آن هــا بــه بهتریــن شــکل برایتــان مناســب اســت. نمایندگــی، مســابقه ی لوگــو، 
پــروژه ی یــک بــه یــک یــا ســازنده ی لوگــو؟ کیفیت هــای مختلــف، قیمت هــای مختلفــی داشــته 
و تمامــی مــوارد بــاال، نقــاط ضعــف و قــوت خودشــان را دارنــد. مقالــه ی مرتبــط بــا گزینه هــا و 
هزینه هــای طراحــی لوگــو را بخوانیــد تــا نظــری اجمالــی بــر گزینه هــای در دسترســتان داشــته 
باشــید. نظــر مــا ممکــن اســت متعصبانــه بــه نظــر برســد ولــی فکــر می کنیــم کــه یــک مســابقه ی 

طراحــی لوگــو، بهتریــن روش بــه دســت آوردن لوگــو اســت.

با طراحتان گفت و گو کنید.
اولیــن قــدم از همــکاری بــا طراحتــان ایــن اســت کــه بــه صــورت شــفاف بــا یکدیگــر در ارتبــاط 
باشــید تــا مطمئــن شــوید کــه طراحی تــان عالــی از آب در می آیــد. نوشــتن خاصــه ای واضــح 
ــه چــه چیــزی  ــا دریابــد شــما چــه کســی بــوده و ب ــه طراحتــان کمــک می کنــد ت ــه ب و خاقان
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ــاره ی شــرکت و  ــا جایــی کــه می توانیــد اطاعــات بیشــتری درب ــاز داریــد. مطمئــن شــوید ت نی
ســبکتان بــه او می دهیــد تــا طــراح بتوانــد چیــزی را خلــق کنــد کــه واقعــًا برایتــان منحصــر بــه 

فــرد اســت.

کلیک کنیدآموزش پنج اصل مهم در طراحی لوگو
http://www.dizyar.com/learn-five-important-principles-in-logo-design/

بیشتر آموزش ببینید

گاهــی اوقــات الزم اســت کــه بــه طراحتــان اعتمــاد کنیــد، امــا ســعی کنیــد کــه پیشــنهادات را 
نیــز در نظــر بگیریــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه طراحتــان، فــردی بامهــارت بــوده و می دانــد 
چــه چیــزی یــک لوگــوی خــوب را می ســازد. ارائــه ی بازخــور زیــاد و باجزئیــات بــه طــراح کمــک 
می کنــد تــا بدانــد شــما چــه چیــزی دوســت داریــد. ایــن مطلــب ممکــن اســت ناخوشــایند بــه 
نظــر برســد ولــی حقیقــت دارد: زمانــی کــه شــما و طراحتــان بــا یکدیگــر کار می کنیــد، بهتریــن 

طراحــی خلــق خواهــد شــد.

گزینه هایتان را ارزیابی کنید.

این لوگو، یکی از گزینه هایی بود که “اسپارتان” می توانست در مسابقه ی طراحی برندش از میان گزینه ها انتخاب کند.

http://www.dizyar.com/learn-five-important-principles-in-logo-design/
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به عالوه، آن ها می توانستند این لوگوی سنتی را نیز انتخاب کنند.

یا این لوگوی مدرن
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و هم چنین می توانستند این لوگوی دست ساز را به همراه 111 طراحی بیشتر انتخاب کنند. این کار همانند انتخاب فرزند مورد 
عالقه است!

ایــن مرحلــه می توانــد ســخت ترین مرحلــه باشــد، پــس از برخــی از دوســتان، مشــتریان بالقــوه 
و همکارانتــان بازخــور دریافــت کنیــد تــا بــه شــما در تصمیــم گیــری کمــک کننــد. در این جــا چنــد 
ــان از  ــای لوگویت ــی گزینه ه ــگام ارزیاب ــا را هن ــد آن ه ــه می توانی ــت ک ــده اس ــی آورده ش ــوال کل س

خودتــان بپرســید:

ــد  ــرعت خواهن ــه س ــردم ب ــا م ــت؟ آی ــزی اس ــه چی ــد چ ــد بگویی ــه می توانی ــا در 2 ثانی 1- آی
ــد؟ ــام می ده ــه کاری انج ــان چ ــب و کارت ــه کس ــد ک فهمی

2- آیا ساده و به یاد ماندنی است؟ آیا مشتریانتان قادر خواهند بود آن را به خاطر بسپارند؟
3- آیا این طراحی چند منظوره خواهد بود؟ آیا می تواند برای تمامی نیازهای برندتان به کار رود؟

4- آیا جاویدان است یا چند سال آینده مجبور خواهید بود آن را دوباره طراحی کنید؟
5- آیا منحصر به فرد است؟ آیا شما را از رقبایتان متمایز می سازد؟

6- آیا برای مشتریان هدفتان جذاب خواهد بود؟
ــوان آن  ــه می ت ــد ک ــاز داری ــاده نی ــی س ــه لوگوی ــه و ب ــه فروخت ــای بچه گان ــر لباس ه ــخصًا اگ مش
را بــه پارچــه دوخــت یــا اگــر عســلی گــران قیمــت تهیــه کــرده و طرحــی پیچیــده می خواهیــد یــا 
ــود،  ــب می ش ــراد نص ــل اف ــی های موبای ــر روی گوش ــه ب ــازید ک ــاال می س ــوژی ب ــا تکنول ــه ای ب برنام
نیازهــا و انتظــارات برندتــان بســیار متفــاوت خواهنــد بــود. پــس فرامــوش نکنیــد کــه یــک قــدم بــه 
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عقــب برداشــته و تصویــر بزرگتــر و موضــوع کلــی را در نظــر بگیریــد. ایــن موضــوع دربــاره ی ســلیقه ی 
شــخصی نیســت، بلکــه دربــاره ی چیــزی اســت کــه بــه بهتریــن شــکل مناســب برندتــان باشــد.

نبایدهای طراحی یک لوگو

قطعًا این لوگو برای “نانوایی ماما” مناسب نیست.

این لوگو برای “گالری آرتمیز”،کالسیک و جاویدان است - طراحی شده توسط دیزیار
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همانند این لوگو برای “کاغذ سنگ اطلس ایرانیان”، لوگویی ساده انتخاب کنید.

ــد  ــرار خواهن ــان ق ــر راهت ــر س ــی ب ــتید، تله های ــان هس ــی لوگویت ــال طراح ــه در ح ــی ک زمان
گرفــت. در این جــا چنــد نکتــه دربــاره ی کارهایــی کــه نبایــد انجــام دهیــد آورده شــده اســت:

ــدان  ــک دن ــتید، ی ــک هس ــدان پزش ــک دن ــر ی ــوید. اگ ــان نش ــه های صنعتت ــلیم کلیش 1- تس
حتمــًا بایــد در لوگویتــان قــرار داشــته باشــد؟ طبیعتــًا خیــر. از ایــن گونــه لوگوهــای عمومــی و 

نوعــی اجتنــاب کنیــد.
ــه یــاد ماندنــی )و قابــل چــاپ(  2- لوگــو را خیلــی پیچیــده نکنیــد. ســادگی، کلیــد لوگویــی ب

اســت.
3- ســعی نکنیــد از مــد پیــروی کنیــد. مدهــا عالــی هســتند، امــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 

ــه نظــر نمی رســد. ــده قدیمــی ب لوگویتــان در ســه ســال آین
4- بــا افــراد غیــر حرفــه ای همــکاری نکنیــد. دوســت، کارآمــوز یا پســر عمویتــان قباً از فتوشــاپ 
ــی  ــه جوی ــان صرف ــول و زم ــان در پ ــد در طراحــی لوگویت ــرده اســت، پــس می توان اســتفاده ک

کنــد؟ ایــن کار را انجــام ندهیــد.
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۵- اکنون می دانید یک لوگو را چگونه طراحی کنید.

زمانــی کــه لوگویتــان را در اختیــار داریــد، پایــه ای ایــده آل بــرای تمامــی ابزارهــای برندینگــی 
کــه کســب و کارتــان نیــاز دارد، ایجــاد کرده ایــد؛ چــه کارت هــای شــرکت، طراحــی بســته بنــدی 
یــا وبســایت باشــد. مشــخص کــردن ســبک، رنــگ آمیــزی، فونــت و ظاهــر و احســاس کلــی 
برندتــان، قــدم شــروع بــرای برنــد بــوده و طــراح قــادر خواهــد بــود طرحــی بی عیــب برایتــان 
خلــق کنــد و بدیــن ترتیــب، کســب و کارتــان آمــاده اســت تــا وجهــه ی جدیــدش را بــه دنیــا 

نشــان دهــد.

قدم بعدی چیست؟
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آموزش جامع طراحی حرفه ای لوگو
تمام ایده های خود را حرفه ای اجرا کنید

- آموزش اجرا تخصصی در 8 سبک مختلف
- آموزش برای ورود به بازار کسب و کار داخلی و خارجی

- آموزش به طور پروژه محور
- آموزش کاربردی و ساده با نرم افزار ایلوستریتور

- آموزش توسط طراح گرافیک حرفه ای ایرانی

مدرس: امیر فراهانی )طراح گرافیک بین المللی(

برای خرید و کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.dizyar.com/pro-logo-design-course/  

کلیک کنید

http://www.dizyar.com/pro-logo-design-course/ 
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اگــر عالقــه منــد بــه طراحــی لوگــو حرفه ای هســتید 
ــن پســت  ــن و جامــع تری ــاب از کامــل تری ــن کت ای
زنــده آمــوزش طراحــی لوگــو در وب ســایت دیزیــار 

برداشــته شــده اســت.
مطلــب اصلــی بــه صــورت پســت زنــده و همیشــه 

در حــال بــه روز رســانی مــی باشــد.
اگــر مــی خواهیــد در زمینــه طراحــی لوگــو همیشــه 
ــای  ــانی ه ــه روز رس ــن ب ــید  و از آخری ــه روز باش ب
ــی  ــا طراح ــط ب ــب مرتب ــر مطال ــاب و دیگ ــن کت ای
لوگــو اولیــن نفــری باشــید کــه مطلــع باشــید، بــه 
لینــک زیــر مراجعــه و در اولیــن خبــر نامــه تخصصی 

طراحــی لوگــو رایــگان عضــو شــوید.

http://www.dizyar.com/designlogo/

کلیک کنید

یک پیشنهاد ویژه
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